
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA  “AHISKA TÜRKLERİNİN HAYATI”
KONULU FOTOĞRAF SERGİSİ

Ankara’da, Dışişleri Bakanlığında Ahıska 
Türklerinin hayatı konulu fotoğraf sergisi açıldı. 
Serginin Bakanlık tarafından hazırlanan davetiye 
bilgisi şöyledir:

Fotoğraf sergisi açılışında bir konuşma yapan 
Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Fatih 
Ceylan, özetle şöyle konuştu: “Ahıska Türkleri, 
15 Kasım 1944 tarihinde yurdundan sürgüne 
gönderilmiş kardeşlerimizdir. Onlar çok büyük 
acılar yaşadılar. Biz her zaman onların yanında 
olduk. Bu bir insanlık trajedisidir. Bu acıların 
dinmesi için hepimiz gayret etmeliyiz. Ahıska 
Türklerinin hayatından çeşitli kesitleri canlı 
olarak sunan bu sergiyi Yunus Zeyrek Hocamız 
hazırladı. Kendisine teşekkür ederim.” 

Kürsüye gelen Yunus Zeyrek de şöyle 
konuştu: “Ahıska Türkleri, Türkiye için kayıp bir 
topluluktur. Yakın zamana kadar 1944 sürgünü 
Türkiye’de bilinmemekteydi. Bendeniz 1977’den 
beri bu meseleyle meşgulüm. Buradaki 
fotoğrafları Azerbaycan, Ukrayna, Rusya ve 
ABD’de yaşayan Ahıskalı hemşehrilerimdem 
topladım. Onların hayatından muhtelif kesitleri 
görüyorsunuz. Düğünleri, iş hayatı, evleri, acıları 

ve sevinçleri, vatana dönüş için Moskova ve 
Tiflis’e gidişleri vs. Bu sergi önce 2011 yılında 
Avrupa Konseyi Parlamentosunda açıldı. 
Sonra Ankara’da Kültür Bakanlığı Sanat 
Galerisi, Kırşehir Üniversitesinde sergilendi. 
Bu sergi malzemesinin toplanmasında ve 
sergilenmesinde Dışişleri Bakanlığımızın 
destek ve alâkasını gördüm. Kendilerine 
teşekkür ederim.”   

Bakanlık personeli, davetliler, Ahıskalı 
üniversite gençliği ve basın mensuplarının 
iştirakiyle açılan sergi, on gün açık kaldı ve 
ziyaret edildi.  

Bizim Ahıska Zeyrek, Büyükelçi Fatih Ceylan’a 

fotoğraflar hakkında açıklamalar yapıyor.
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ATA YURDUNDA DÜĞÜN

Ahıska’ya dönen Türkler, yıllar sonra 
da olsa ata yurdunda düğün yapmanın 
mutluluğunu yaşadılar.

1944 sürgününün üzerinden yıllar geçmiş 
olsa da ata yurduna yani Ahıska’ya dönmenin 
mutluluğunu yaşamaya çalışıyorlar. Ne var ki 
bu sevinç, Gürcistan resmî makamlarının soğuk 
hatta baskıcı tavrı yüzünden bazıları, geldikleri 
ülkelere geri gittiler. Bugün Ahıska’da sadece 
24 aile zorluklara direnerek kalmayı başardılar.

Bu ailelerden biri de Abamüslim Arifov 
ailesi. Azerbaycan’dan ata yurduna dönen 
Arifov ailesi, büyük oğlu Davut Arifov, Ahıska’da 
evlendi. Bu düğün, 1944’ten bu yana ilk defa 
bir Müslüman Türk’ün düğünü olarak kayıtlara 
geçti. Azerbaycan’dan Nurane Hanımla 
Davut’un düğünü Ahıska’da yapıldı.

Ahıska caddelerinde düğün konvoyunun 
attığı turlardan sonra damadın evine getirilen 
gelin Nurane, damat ve sağdıç tarafından 
geleneksel adetlerle karşılandı. Damat ve 
sağdıç, gelinin başına şeker serpti. Gelin araçtan 
indirilince temenna alarak etrafı selâmladıktan 
sonra bütün sıkıntılar geride kalsın diyerek 
tabak kırdırıldı ve gelinin koltuklarının altına 
ekmek koyuldu. Gelinin avuçlarına doldurulan 
pirinç ise temenna alırken etrafa savruldu ki 
ömrü sıkıntılardan uzak ve bereketli olsun.

Geleneklere uyularak eve alınan gelinin 
duvağı sağdıç tarafından açıldı. Sağdıç gelinin 
duvağını iki adet keskin bıçakla açmadan önce 
davetlilere sordu, “Bu gelinin dilini mi kesek, 
lisanını mı?” Geleneklere göre gelin aylarca, 
bazen de senelerce büyüklerine karşı daima 
sessiz kalır. İşte bu geleneğe uyarak gelinin 

dilinin sessiz olması için lisanının 
kesilmesine karar verilerek duvak açıldı.

Çok sayıda davetlinin olduğu 
düğüne Azerbaycan ve Türkiye’den de 
kalabalık davetli vardı. Düğüne düğün 
salonunda devam edildi. Davetlilere 
yemek verildi, oyunlar oynandı ve 
davetlilere söz verildi. Düğünde Ahıska 
keşişi ve Tolerant dernek başkanı da 
hazır bulundu.

Halil İbrahim Ataman-Ahıska
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GÜRCİSTAN’DA MÜSLÜMANLAR

Komşumuz Gürcistan’daki Müslümanların 
bazı sıkıntıları devam etmektedir. 

Başkent Tiflis’te 30 bin Müslüman olmasına 
rağmen tek cami var ve bu camide de alenî 
ezan okumak yasaktır. Fakat kilisenin çanları 
zangır zangır çalmaktadır. 

Yerli ahalisinin tamamı Müslüman olan 
Acaristan, özerk bir cumhuriyet olmasına rağmen 

burada da Müslümanların rahatsızlıkları var. 
İbadetlerini yapabilseler de Acara köylerindeki 
camilerde ezan okunuyor. Fakat diğer taraftan 
Müslüman köyünde kilise yapılabiliyor! Başkent 
Batum’un tarihî camisi canlılığını muhafaza 
ediyor.

Diğer bir husus, Müslüman Acara köylerinde 
yol yok! Mevcut yollar da oldukça bozuk. 

Tamamen stablize ve çok bozuk yollar, 
ulaşımı zorlaştırıyor. Acara’da ana yol 
dışında asfalt yol yok. Fakat bu bölgeden 
çıkınca yolların da düzeldiği dikkati çekiyor. 

Acaristan’da iç açıcı bir husus var: 
Dağlık bölgelerde din eğitimi faal olarak 
yapılmaktadır. Yukarı Acara’da Xula ilçesinin 
köylerinden yaylalara çıkan ailelerin 
çocukları, yayla camisinde toplanarak 
Kur’an okumasını öğreniyorlar. Ne var ki 
onlara Kur’an öğreten hocaları da kendileri 
gibi çocuklar!  Goderze dağı yamacında 
ki Lodiziri yaylasındaki camide çocuklar 
Kuran öğrendikleri için oldukça sevinçli ve 
mutlular.

Halil İbrahim Ataman-Gürcistan
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AHISKA VALİSİ ARDAHAN’DA

Eski Türk yurdu olan ve şimdi Gürcistan’da 
kalan Ahıska’nın yeni valisi İvane Tsiklauri ve 
beraberindeki heyet Ardahan Valisi Seyfettin 
Azizoğlu’nu ziyaret etti. Bu tür ziyaretler zaman 
zaman yapılmaktadır.

Ahıska Valisi  İvane Tsiklauri’yle birlikte gelen 
Vali Yardımcıları Gela Demetradze ve Vakhtani 
Getsadze, Ahıska Belediye Meclis Başkanı Ole-
gi Sandroşvili, Ahıska Kaymakamı Besik Bliad-
ze, Ardahan Valiliğinde Vali Seyfettin Azizoğlu, 
Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Vali Yardımcısı 
Deniz Pişkin, Posof Kaymakamı İbrahim Halil 
Şivgan ve tercümanlar Aziz Bayram Tozak ile 
Özer Öztürk tarafından karşılandılar.

Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu, bu görüş-

melerin kültürel, siyasî ve sosyal ilişkilerin daha 
iyi olması için yapıldığını belirtti. Ahıska Valisi 
İvane Tsiklauri de “Biz sınır valileriyiz. Gelecekte 
daha yakın ilişkilerimiz olacaktır.” dedi.

“Ahıska’ya dönen Ahıska Türklerine  karşı uy-
gulanan sıkıntılar için ne düşünüyorsunuz?” so-
rusuna, “Biz hükümetimizin aldığı kararlara uy-
mak zorundayız. Hiç kimseye sıkıntı verilemez.” 
Şeklinde cevap verdi. Ardahan Belediyesi ta-
rafından Kür Irmağı kenarında yapılan lokan-
tada misafirlere ısırgan otu çorbası ve mahallî 
yemekler ikram edildi. Daha sonra hep birlikte 
Ardahan kalesi gezildi. 

Halil İbrahim Ataman-Ardahan
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